
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

170/2014. (VIII.21.) számú 


határozata 


átruházott hatáskörök gyakorlásáról 


A Közgyűlés 

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának: 

l. 	 137/2014. (V.28.) számú határozatát, az önkormányzat tulajdonában álló földterületek 

bérleti díjainak felülvizsgálatáról 

2. 	 138/2014. (V.28.) számú határozatát, Nyíregyháza, Kossuth tér Lsz. alatti 202 hrsz.-ú 

31,2m2 alapterületű üzlet-, és 14,3 m2 alapterületű egyébhelyiségre vonatkozó bérleti jog 

átruházásról 

3. 	 139/2014.(V.28.) számú határozatát, a Nyíregyháza, Pirkadat u. 02116/128 és 02116/129 

hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról 

4. 	 163/2014. (VI.13 .) számú határozatát, a Nyírségvíz Zrt. részvények elővásárlási jogáról 

lemondó nyilatkozat tudomásul vételéről 

5. 	 183/2014. (VI.25.) számú határozatát, a GRIP ZONE KFT. albérletbe adási kéreiméről 

6. 	 184/2014. (VI.25.) számú határozatát, SZABÓ TAMÁS JÁNOS térítésmentes használatba 

adási kéreiméről 

7. 	 195/2014. (VII.03 .) számú határozatát, a Nyíregyháza, Korányi közben lévő 2263/169 hrsz

ú ingatlan 2650m 2 területű részére vonatkozó megállapodás megkötéséről 

a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának: 

8. 	 102/2014.(VI.23 .) számú határozatát, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola 

tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett pályázatok véleményezéséről 

9. 	 103/2014. (VI.23.) számú határozatát, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola 

tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett pályázatok véleményezéséről 

10. 104/2014. 	 (VI.23.) számú határozatát, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola 

tagintézmény-vezetői beosztásra beérkezett pályázatok véleményezésére 

ll. 105/2014. (VI.23.) számú határozatát, a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, 

Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezető-helyettesi 

beosztására beérkezett pályázatok véleményezéséről 

http:102/2014.(VI.23
http:139/2014.(V.28


- 2 

12. 106/2014. (VI.23 .) számú 	 határozatát, a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, 

Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezető-helyettesi 

beosztására beérkezett pályázatok véleményezéséről 

13. 107/2014. (VI.23.) számú határozatát, a Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium 

intézményvezető- helyettesi beosztásra beérkezett pályázat véleményezéséről 

14. 109/2014. 	(VI.23.) számú határozatát, a 2014.évi Képzőművészeti Ösztöndíjra érkezett 

pályázatok elbírálásáról 

15. 110/2014. 	(VI.23.) számú határozatát, a 2014.évi Képzőművészet i Ösztöndíjra érkezett 

pályázatok elbírálásáról 

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának: 

16. 45/2014. 	 (IV.22 .) számú határozatát, a 2014.évi Civil Alapra érkezett pályázatok 

véleményezésére 

17. 46/2014. 	(IV.22 .) számú határozatát, a 2014.évi Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Alapra érkezett pályázatok véleményezésére 

18. 50/2014. 	(IV.22.) számú határozatát, a nyíregyházi köznevelési intézmények 2014.évi 

nemzetközi kapcsolatainak és EU-s programjainak támogatását célzó pályázati felhívás 

meghirdetésére 

19. 53/2014. 	(IV.22 .) számú határozatát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2013 .évi beszámolójáról és a 2014.évi terv 

elfogadásáról 

20. 54/2014. 	 (IV.22.) számú határozatát, Nyíregyháza településszerkezeti tervének, 

szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007 . 

(VI.12 .) önkormányzati rendelet módosításához szükséges előzetes vélemények 

kiértékelésének jóváhagyásáról (Rendezési terv módosítása-3 terület-államigazgatási 

szervek általi előzetes tájékoztatás) 

21. 55/2014. 	(IV.22 .) számú határozatát, Nyíregyháza településrendezési terveinek és Helyi 

Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005. (1.11.) Korm . 

rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (Rendezési terv módosítása-3 

terület) 

22 . 56/2014. (IV.22.) számú határozatát, Nyíregyháza településszerkezeti tervének, 

szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007. 

(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének 

jóváhagyásáról (Rendezési terv módosítása- 3 terület- államigazgatási szervek általi 

tájékoztatás és partnerségi véleményezés kiértékelése 

a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 

23 . 78/2014. (VI.24.) számú határozatát, helyi önszerveződő közösség 2013.évre biztosított 

pályázati támogatás pénzügyi elszámolásáról 
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a Polgármester: 

24. 6/2014. (VI.04.) 	GT/Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. számú határozatát, a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. 

könyvvizsgálójának megbízásáról 

25. 46-1/2014. (VI.13.) Kb. számú határozatát, " Gyepmesteri telep építése" tárgyú a Kbt . 

122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

26. 47/2014. 	 (VI.19.) Kb. számú határozatát, " az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004 

azonosítószám ú, Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán" 

tárgyú projekt keretében a Nyíregyháza, Ungvár stny. 35. és 37., Nyíregyháza, Vay Á. Krt. 

5. és 7. sz. alatti orvosi rendelő felújítása" tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

27. 47-1/2014. 	 (VI.23 .) Kb . számú határozatát, " Érkert lakótelep nagyvárosias 

lakókörnyezetének mmosegl megújítása (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001-Szociális 

városrehabilitáció) projekt keretén belül a Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly 

Tagintézmény egyes épületrészének és udvarának felújítása, a Gyermekek Háza Déli 

Óvoda Bóbita Tagintézmény külső felújítása illetve kapcsolódó közterület fejlesztés 

kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzés" tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

28. 48/2014. (VI.25.) Kb . számú határozatát, " Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052 azonosító 

számú, " Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése" cím ű 

projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenység ellátása- Arany János utca teljes 

útburkolat és járda felújítása, Arany János U.- Szarvas U.- Kígyó u. körforgalmi csomópont 

létesítése és a Szarvas utcán gyalog-kerékpárút építése" tárgyú hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről 

29. 49/2014. (VI.25.) Kb. számú határozatát, " Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye 4400, 

Nyíregyháza, Rozsrétbokori út 17., hsz: 14169, épületenergetikai korszerűsítése a KEOP

5.5.0/A/12-2013-0364 azonosító számú Nyíregyháza Város 9 közintézményének 

épületenergetikai korszerűsítése c. pályázat keretében" tárgyú közbeszerzési értékhatár 

alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

30. 50/2014. (VI.25 .) Kb . számú határozatát, " Csapadék csatorna építése az Ezüstfenyő és a 

Tiszafa utcákon" tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 

31. 51/2014. (VI.25.) Kb. számú határozatát, " Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén 

csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmányterv és vízjogi engedélyes tervek 

elkészítése" tárgyú Kbt. 122./ A.§ szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 

32. 52/2014. 	 (VI.25.) Kb. számú határozatát, " A Bem József Általános Iskola (4400, 

Nyíregyháza, Epreskert utca 10., hrsz: 1618/6) épületenergetikai- korszerűsítése a KEOP

5.5.0/A/12-2013-0364 azonosító számú projekt keretében" tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti 

közbeszerzési eljárás eredményéről 
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33. 53/2014. 	 (VI.25.) Kb . számú határozatát, " A Bem József Általános Iskola (4400, 

Nyíregyháza, Epreskert utca 10., hrsz: 1618/6) épületenergetikai-korszerűsítése a KEOP

5.5 .0/A/12-2013-0364 azonosító számú projekt keretében" tárgyú Kbt. 122/A.§ szerinti 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

34. 54/2014. (VI.26.) Kb. számú határozatát, " Gyepmesteri telep építése" tárgyú hirdetmény 

közzététe le nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok 

érvényességének vizsgálatáról 

35. 55/2014. (VI.26.) Kb. számú határozatát, " Az ÉAOP-3.1.2/A-1l-2012-0052 azonosító 

számú, " Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése" című 

projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenység ellátása- Csaló köz teljes útburkolat és 

járda felújítása" tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

36. 56/2014. (VI.26.) 	 Kb. számú határozatát, " Al ÉAOP-3.1.2/A-1l-2012-0052 azonosító 

számú, " Nyíregyháza önkormányzati tulajdon ú belterületi útjainak fejlesztése" című 

projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenység ellátása- Garibaldi utca teljes útburkolat 

és járda felújítása" tárgyú Kbt. 122/A.§ szerinti közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

37. 57/2014. 	(VI.26.) Kb . számú határozatát, ' A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város közigazgatási területén' tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

38. 58/2014. (VI.26.) 	Kb . számú határozatát, ' A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város közigazgatási területén' tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról 

39. 59/2014. (VII.03 .) Kb. számú határozatát, " Az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és 

Diákotthon lelk loltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, 

Krúdy Gyula utca 29., hrsz:1863/2) épületenergetikai-korszerűsítése a KEOP-5.5.0/A/12

2013-0364 azonosító számú projekt keretében" tárgyú Kbt. 122/A.§ szerinti közbeszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

40. 60/2014. (VII.03.) 	Kb . számú határozatát, " A Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert 

Tagintézmény (4400, Nyíregyháza, Tőke utca 3. (Újszőlő utca 6.), hrsz: 736/4) 

épületenergetikai-korszerűsítése a KEOP-5 .5.0/A/12-2013-0364 azonosító számú projekt 

keretében" tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztásáról 

41. 61/2014. (VII.03.) Kb. számú határozatát, " Az Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai 

Telephely (4400, Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.) épületenergetikai - korszerűsítése a 

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364 azonosító számú projekt keretében" tárgyú Kbt. 122/A. § 

szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 
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42. 62/2014. (VIL03.) Kb . számú határozatát, II A Micimackó Bölcsőde és Védőnői Szolgálat és 

terhes gondozás (4400, Nyíregyháza, Stadion u.8/A, hrsz: 1397/1) épületenergetikai

korszerűsítése a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364 azonosító számú projekt keretében" tárgyú 

Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

43. 63/2014. (VIL03 .) Kb. számú határozatát, A Városi Rendelő Intézet (4400, Nyíregyháza, II 

Szent István utca 14., hrsz:22.) épületenergetikai-korszerűsítése a KEOP-5.5.0/A/12-2013

0364 azonosító számú projekt keretében" tárgyú Kbt . 122/A. § szerinti közbeszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

44. 64/2014. (VIL03.) Kb . számú határozatát, Az ÉAOP-3.1.2/A-1l-2012-0052 azonosítóII 

számú, Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése" címűII 

projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenység ellátása- Arany János utca teljes 

útburkolat és járda felújítása, Arany János U.- Szarvas U.- Kígyó u. körforgalmi csomópont 

létesítése és a Szarvas utcán gyalog-kerékpárút építése" tárgyú hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 

45. 65/2014. (VIL03.) Kb. számú határozatát, Nyíregyháza, Kemecsei út ( 3834.sz.út)II 

Korányi F. út- Blaha L. sétány csomópont jában gyalogos átkelőhely létesítése" tárgyú 

közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

46. 66/2014. (VL13.) Kb. számú határozatát, II Gyepmesteri telep építése" tárgyú a Kbt. 122§ 

(7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

47. 67/2014. 	(VIL08.) Kb. számú határozatát, Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés

Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához 

kapcsolódóan (2.ütem, Csongor utca, hrsz.:0320) útépítés kivitelezési munkák 

II48. 68/2014. 	(VIL08.) Kb. számú határozatát, Térfigyelő kamerarendszer bővítés Érkert, 

Huszártelep és Örökösföld városrészek vonatkozásában" tárgyú, a Kbt. 122/A. § szerinti 

közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 43/2014. (VL06.) Kb . számú határozatának 

módosításáról 

49. 69/2014. (ViLlO.) Kb . számú határozatát, II Bem József Általános Iskola tornacsarnokának 

sportpadló cseréje" tárgyú a Kbt . 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról 

50. 70/2014. (VILlO.) Kb. számú határozatát, Térfigyelő kamerarendszer bővítés Érkert,II 

Huszártelep és Örökösföld városrészek vonatkozásában" tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti 

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

51. 71/2014. (VILlO.) Kb. számú határozatát, Eszterlánc Északi Óvoda, Bóbita Bölcsőde ésII 

Északi Gyermekjóléti Központ részleges felújítása" tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

52. 72/2014. 	(ViLlO.) Kb . számú határozatát, Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés

Nyíregyháza város területén tervezett közút rekonstrukciós munkák 

http:3834.sz.�t
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53. 73/2014. 	 (VI1.17.) Kb. számú határozatát, " Érkert lakótelep nagyvárosias 

lakókörnyezetének mmosegl megújítása (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001-Szociális 

városrehabilitáció) projekt keretén belül a Móricz Zsigmond Ált . Isk. Vécsey Károly 

Tagintézmény egyes épületrészének és udvarának felújítása, a Gyermekek Háza Déli 

Óvoda Bóbita Tagintézmény külső felújítása illetve kapcsolódó közterület fejlesztés

kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése" tárgyú a Kbt. 122/A.§ szerinti 

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

54. 74/2014. 	 (VII.17.) Kb. számú határozatát, " Az Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár 

Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a . hrsz:1395) épületenergetikai

korszerűs ítése a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364 azonosító számú projekt keretében" tárgyú 

Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

55. 75/2014. (VI1.21.) 	Kb . számú határozatát, " Csapadék csatorna építése az Ezüstfenyő és a 

Tiszafa utcákon" tárgyú, a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 

50/2014. (VI.25.) Kb . számú határozatának módosításáról 

56. 75-1/2014. (VI1.22.) Kb. számú határozatát, " Fotovoltaikus rendszer kialakítása a 

nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" tárgyú Kbt. 122/A.§ szerinti közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

57. 76/2014. (VI1.24.) 	Kb . számú határozatát, " Eszterlánc Északi Óvoda, Bóbita Bölcsőde és 

Északi Gyermekjóléti Központ részleges felújítása kapcsán műszaki ellenőr kiválasztása" 

tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kivá lasztásá ról 

58. 77/2014. 	 (VI1.24.) Kb . számú határozatát, " A Bem József Általános Iskola (4400, 

Nyíregyháza, Epreskert utca 10., hrsz:1618/6) épületenergetikai-korszerűsítése a KEOP

5.5.0/A/12-2013-0364 azonosító számú projekt keretében" tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti 

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

59. 78/2014. 	(VI1.24.) Kb. számú határozatát, " Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén 

csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmányterv és vízjogi engedélyes tervek 

elkészítése" tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás során nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

60. 79/2014. (VI1.24.) Kb . számú határozatát, " Csapadék csatorna építése az Ezüstfenyő és a 

Tiszafa utcákon" tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről 

61. 80/2014. (VI1.24.) Kb. számú határozatát, " Nyíregyháza város területén tervezett közút 

rekonstrukciós munkák kapcsán műszaki ellenőr kiválasztása" tárgyú közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

62 . 82/2014. (VI 1. 29 .) Kb . számú határozatát, " A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok 

fejlesztésének támogatása című projekt IL, III. részének kiviteli terveinek elkészítése" 

tárgyú Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 
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63. 83/2014. (VIL30.) Kb. számú határozatát, ' Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és 

funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn című, ÉAOP-2.1 .1/E-12-k2-2012-0006 azonosítószámú 

pályázati projekthez kapcsolódóan senior park kialakításához szükséges eszközök 

beszerzése' tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

64. 84/2014. 	(VIlL06.) Kb. számú határozatát, " Az ÉAOP-3.1.2/A-1l-2012-0052 azonosító 

számú, " Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése" című 

projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenység ellátása- Arany János utca teljes 

útburkolat és járda felújítása, Arany János U.- Szarvas U.- Kígyó u. körforgalmi csomópont 

létesítése és a Szarvas utcán gyalog- kerékpárút építése" tárgyú, hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 64/2014. (VIL03.) Kb. számú 

határozatának módosításáról 

65. 85/2014. (VIlL08.) Kb. számú határozatát, " Eszterlánc Északi Óvoda, Bóbita Bölcsőde és 

Északi Gyermekjóléti Központ részleges felújítása" tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti 

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

66. 86/2014. (VIlL08.) Kb. számú határozatát, " 5. számú Őzike Bölcsőde fűtéskorszerűsítése 

és külső szennyvíz javítás" tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás 

eredményéről 

67. 87/2014. (VIlL08.) 	Kb . számú határozatát, " 5. számú Őzike Bölcsőde fűtéskorszerűsítése 

és külső szennyvíz javítás" tárgyú a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról 

68. 88/2014. 	(VIlloll.) Kb. számú határozatát, " Az ÉAOP-3 .1.2/A-1l-2012-0052 azonosító 

számú, " Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése" című 

projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenység ellátása- Arany János utca teljes 

útburkolat és járda felújítása, Arany János U.- Szarvas U.- Kígyó u. körforgalmi csomópont 

létesítése és a Szarvas utcán gyalog- kerékpárút építése" tárgyú hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről 

69. 89/2014. 	(VIlloll.) Kb. számú határozatát, Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés

Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához 

kapcsolódóan (2 . ütem Csongor utca, hrsz.: 0320) útépítés kivitelezési munkák 

70. 90/2014. (VIlloll.) Kb . számú határozatát, Átalányáras vállalkozási (építési) szerződés

Nyíregyháza város területén tervezett rekonstrukciós munkák 

71. 3/2014. (VL25.) ZF számú határozatát, Nyíregyháza Szántó Kovács János u.18.-20. számú 

társasházak közötti parkoló bővítés építési helyszínen elterülő zöldfelületek 

megszüntetése miatt azok zöldfelületi számított értékének megállapításáról és 

befizetésének elrendelése ügyében a 2/2014. (IV.ll.) ZF számú határozat módosítása 

72. 6/2014. (VL06.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

73. 7/2014. (VIol8.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 
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74. 8/2014. (VII.15 .) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

75. 9/2014. (VII.18.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

76. 10/2014. (Vlll.l1.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

77. 11/2014. (VIII.11.) számú határozatát, költségvetési előirányzat átcsoportosításáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

k.m.f. 

,P ~ 
./ 

Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

.. 

A határozatot kapják: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 


